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IKEA naudos tik perdirbtą poliesterį 

Šiandien į sąvartynus ir vandenynus patenka per daug plastiko bei tekstilės, sako Švedijos baldų 
gamintoja IKEA. Anot kompanijos, perdirbus šios gamtą teršiančios atliekos gali tapti vertingais 
ištekliais. Todėl bendrovė įsipareigojo iki 2020 m. savo produktų gamyboje naudoti tik perdirbtą 
poliesterį. Be to, IKEA pristatė, kad ateityje kurs kolekcijas iš vandenynuose surinkto plastiko, 
perdirbtų ryžių šiaudų, imsis kitų iniciatyvų, kuriomis siekiama prisidėti prie geresnio ir 
švaresnio pasaulio. 

Kaip ryžių šiaudai teršia planetą 

2018 m. IKEA pristatė kovai su pasauliniais aplinkosaugos iššūkiais skirtą „Better Air Now“ iniciatyvą, kuria 

siekiama ryžių šiaudus paversti naudinga žaliava. Įprastai ryžių šiaudai tampa šalutiniu derliaus nuėmimo 
produktu, kuris, kai deginamas, smarkiai didina oro taršą. 2019 m. rudenį pasirodysianti FÖRÄNDRING 
kolekcija – pirmasis šių šiaudų panaudojimo pavyzdys. Juodos ir mėlynos atspalvių  kolekcija iliustruos 
dabartines oro taršos ir smogo problemas bei optimistinės ateities su skaidriu ir švariu mėlynu dangumi 
viziją. Ilgalaikis kompanijos siekis – sumažinti oro taršą ir kituose regionuose, kuriuose yra deginamos 
grūdinių kultūrų perdirbimo atliekos. Dėl šios priežasties IKEA prisijungė prie Klimato ir švaraus oro 
koalicijos.  

Vandenyne randamas plastikas virs tekstile 

Plastiko atliekomis užteršti vandenynai – didelė ekologinė problema. IKEA siekia prisidėti prie jos sprendimo 

pozityviais ir proaktyviais būdais. Dėl to pristatyta nauja kolekcija MUSSELBLOMMA, kurią sudaro krepšys, 
užvalkalai pagalvėlėms ir staltiesė. Jų gamybai reikalingas poliesteris gaunamas perdirbus plastiką – taip 
pat ir Viduržemio jūroje plaukiojančias PET plastiko atliekas, kurias surinko Ispanijos žvejai. Be šios ateities 
kolekcijos, IKEA savo parduotuvėse jau dabar siūlo baldų bei namų aksesuarų iš perdirbto plastiko, 
popieriaus, medienos.  

Tebūnie šviesa be elektros! 

Daugiau nei milijardas gyventojų, arba kas septintas žmogus pasaulyje, dar ir šiandien turi minimalią 
prieigą arba neturi galimybės naudotis elektra. Elektros energijos, o kartu ir švaraus vandens bei 
komunikacijos paslaugų stygius, kelia rimtas problemas daugeliui viso pasaulio bendruomenių ir šeimų. 

Kartu su tarptautiniu projektu ir socialiniu verslu „Little Sun“ IKEA siekia pasiūlyti tvarius, patikimus ir 
prieinamus šviesos bei energijos sprendimus bendruomenėms visame pasaulyje – ypač ten, kur dar ir 
šiandien trūksta galimybių naudotis nuolatiniu elektros energijos tiekimu. IKEA drauge su „Little Sun“ 
sukūrė saulės baterijas, kurias galima tvirtinti ir sujungti su šviestuvais, įkrovimo stotelėmis, elektra 
valdomais langais ir kita namų technika. Jos taip pat jos gali būti pritaikytos veiklai lauke. Šie 
SAMMANLÄNKAD serijos produktai IKEA parduotuvėse visame pasaulyje bus pristatyti nuo 2021 m. 

 

Apie IKEA: 

IKEA, Švedijos namų interjero sprendimų gamintoja, siekia kurti gražesnį kasdienį gyvenimą daugeliui žmonių. Kasdienėje veikloje 

kompanija tvariais sprendimais ir palaiko žmonijai ir aplinkai palankias iniciatyvas. Nuo įkūrimo 1943 m. Švedijoje, IKEA siūlo gražaus 

dizaino ir funkcionalius namų baldus prieinamomis kainomis. Šiuo metu pasaulyje veikia daugiau kaip 420 IKEA parduotuvių daugiau nei 

50-yje valstybių. Daugiau informacijos www.ikea.lt  

Daugiau informacijos teirautis: Renata Dantė, IKEA Ryšių su visuomene vadovė Baltijos šalims, mob. +37065526656, e. paštas: 

renata.dante@ikea.lt  
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